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E q u i p a m e n to s Em dois anos, participação caiu dez
pontos percentuais, para 54% das unidades vendidas

Fabricantes de PC
brasileiros perdem
espaço no mercado

ANNA CAROLINA NEGRI/VALOR

Silvio Ferraz de Campos, diretor da Accept: retirada dos segmentos mais concorridos e foco em áreas específicas

Gustavo Brigatto
De São Paulo

Na última década, muitos con-
sumidores brasileiros entraram no
mundo da computação com PCs
de empresas nacionais como Syn-
tax, Intelbras e Amazon PC. Impul-
sionadas pelos incentivos fiscais
da Lei do Bem, de 2005, essas e ou-
tras fabricantes locais conquista-
ram uma presença significativa no
varejo em todo o país.

Mas encontrar equipamentos
de muitas marcas nacionais tor-
nou-se uma tarefa impossível.
Com o crescimento do mercado e
os investimentos de concorren-
tes estrangeiros como Hewlett-
Pa c k a r d (HP), Dell, L e n o v o, Asus
e Samsung, várias fabricantes
brasileiras fecharam as portas ou
mudaram de área. Como conse-
quência, a participação das com-
panhias nacionais teve uma re-
dução dramática no mercado.

Dos 10 maiores vendedores de
PCs no Brasil em 2010, seis fabri-
cantes eram brasileiras, segundo
a empresa de pesquisa IDC. No
fim do ano passado, apenas três
nomes nacionais participavam
dessa lista: Positivo Informática,
CCE e Itautec. Considerando to-
das as empresas brasileiras que
atuam no mercado, a participa-
ção do grupo ainda é relevante:
representa 54% do total de ven-
das, em número de unidades. Em

2010, no entanto, essa participa-
ção era de 64%. Ou seja, em dois
anos, houve uma redução de 10
pontos percentuais.

A distribuição também é desi-
gual. Não existe um número oficial
de quantos fabricantes nacionais
atuam no mercado de PCs, mas o
cenário é composto de muitas
companhias de pequeno porte,
que respondem por fatias bem fi-
nas do bolo, à exceção de marcas
consolidadas, como a Positivo. No
caso das multinacionais, a compo-
sição é diferente — são poucas em-
presas, com grande poder de fogo,
o que permite a cada uma delas
ocupar um espaço maior.

A expectativa é que a partici-
pação dos fabricantes nacionais
fique ainda menor. Na quarta-
feira, a Itautec, que no ano passa-
do foi a 7a maior vendedora de
PCs no Brasil, anunciou que en-
cerrará suas operações nos próxi-
mos meses. Esse fato, aliado à in-
corporação da CCE pela chinesa
Lenovo — um negócio anunciado
em setembro de 2012, e concluí-
do em janeiro deste ano — deixa
na lista dos maiores vendedores
apenas a Positivo, que é a líder do
setor, com 13% de participação.

Marcas como Microboard,
Qbex, SpaceBR , entre outras, per-
manecem na lista de equipamen-
tos disponíveis no varejo, mas a
atuação da maioria dessas compa-
nhias ficou limitada a determina-

das regiões do país, com pouco es-
paço nas grandes redes varejistas,
diz Bruno Freitas, analista da IDC.

A principal dificuldade para os
fabricantes brasileiros é a escala,
que se tornou uma condição para
ser bem-sucedido. “Esse se tornou
um negócio de volume, com mar-
gens cada vez mais apertadas. Só
leva vantagem quem consegue fa-
bricar em grandes quantidades”,
disse Henri Penchas, executivo-
chefe da Itautec, em entrevista ao
Va l o r , ao explicar a decisão de
abandonar a área de PCs. De acor-
do com Penchas, mesmo com os
incentivos fiscais concedidos pelo
governo, é difícil competir com os
fabricantes internacionais.

Quem tem escala, consegue
melhores condições na hora de
negociar com os fornecedores de
componentes, o que permite ven-
der os produtos a preços mais
baixos e obter margens melhores.
Com caixas geralmente mais gor-
dos que as empresas brasileiras,
as companhias internacionais
também conseguem se proteger
melhor das flutuações cambiais,
outro ponto crítico, já que os in-
sumos são cotados em dólar.

“A vida não foi fácil nos últi-
mos dois anos e não será nos pró-
ximos dois”, disse Camilo Stefa-
nelli, diretor comercial da brasi-
leira M e g aw a r e . Na avaliação do
executivo, o Brasil e os países
emergentes ainda vão servir de

América Móvil vai manter marcas
Est rat é g i a
Guilherme Serodio
Do Rio

O processo de consolidação
das companhias do grupo mexi-
cano América Móvil no Brasil vai
preservar as marcas C l a r o, Em -
bratel e Net, afirmaram, ontem,
os presidentes de duas dessas
empresas: Carlos Zenteno, da
Claro, e José Félix, da Net. A ex-
pectativa é que o movimento,
que visa criar uma única empre-
sa, leve cerca de dois anos.

Zenteno afirmou que a consoli-
dação vai gerar uma estrutura de
custos mais eficiente. “Será uma
companhia com todos os benefí-
cios disso, no sentido fiscal, no sen-

tido de simplificação dos procedi-
mentos internos”, disse.

Os executivos negaram que o
grupo vá operar no Brasil sob
uma marca única. “As pessoas es-
tão identificadas com a Claro,
com a Embratel, com a Net. As
três marcas estão entre as mais
valiosas do Brasil”, disse Félix. Ele
afirmou também que a consoli-
dação não impede que as empre-
sas mantenham seu modo de
operação. “São coisas completa-
mente diferentes”, disse.

Neste ano, a previsão é que as
empresas do grupo América Mó-
vil invistam R$ 10 bilhões no Bra-
sil. O valor representa cerca de
metade dos investimentos glo-
bais do grupo, estimados em
US$ 10 bilhões em 2013, e está

em linha com os investimentos
feitos no país no ano passado.

O anúncio da consolidação
das atividades, feito em meados
de abril, foi um requisito para
cumprir critérios de regulação,
mas o processo de integração
das operações ocorre há anos,
afirmou Zenteno.

Também no mês passado, as
empresas fizeram um pedido de
anuência prévia à Anatel. “Um
processo desse tipo leva de um a
dois anos. O pedido de anuência
prévia é o primeiro passo para a
unificação, para a mudança so-
cietária da companhia”, disse Fé-
lix. Ele admitiu, porém, que será
preciso simplificar a composição
acionária das empresas para a
conclusão da consolidação.

De acordo com Zenteno, o pro-
jeto de consolidação tem como
objetivo a especialização das ativi-
dades das empresas, algo que o
grupo identifica como uma de-
manda do mercado. Para os execu-
tivos, o objetivo da América Móvil
no Brasil é oferecer um portfólio
de serviços de telecomunicações
completo a consumidores e em-
presas. “O desafio é fazer tudo o
que estamos fazendo sem quebrar
todos os cristais, crescendo no sen-
tido de integração”, disse Félix.

O grupo América Móvil anun-
ciou, ontem, o início de um serviço
de internet sem fio para clientes
das três empresas em nove cidades
do país. O projeto recebeu investi-
mento de R$ 100 milhões compar-
tilhado pelas companhias.

Citi desiste de usar
sistema da Bloomberg
Mídia
AP, de Nova York

Os operadores de câmbio do
Citigroup deixarão em breve de
usar o sistema de mensagem de
seus terminais da Bloomberg,
que substituirão por um progra-
ma interno de bate-papo.

A mudança está sendo plane-
jada há meses, e afeta apenas os
operadores de câmbio do Citi no
mundo inteiro. Outros operado-
res continuarão autorizados a
usar a função de bate-papo de
seus terminais da Bloomberg. Os
operadores de câmbio ainda te-
rão acesso aos recursos de men-

sagem instantânea dos termi-
nais da Bloomberg.

“Essa iniciativa está em estudo
há algum tempo, e não tem rela-
ção com os problemas recentes”,
disse Jeff French, porta-voz do Ci-
tigroup em Londres.

A mudança ocorre menos de
uma semana depois de virem à
tona notícias de que jornalistas
da Bloomberg tiveram acesso a
informações privadas dos opera-
dores por meio dos terminais da
empresa. O Federal Reserve, o BC
dos Estados Unidos, examina se
os jornalistas da Bloomberg mo-
nitoraram dados sobre uso dos
terminais por parte de altos fun-
cionários do Fed.

Por que a DirecTV não investe em mobilidade
Te l ev i s ã o
Alex Sherman
Bloomberg Businessweek

A DirecTV e a Dish Network, as
duas maiores empresas de TV via
satélite nos EUA, passaram duas
décadas construindo suas opera-
ções e caçando assinantes empre-
gando essencialmente a mesma
estratégia: prometendo mais ca-
nais, melhor serviço e praticando
preços inferiores aos das TVs a ca-
bo. Embora a Dish tenha embarca-
do numa ousada estratégia de di-
versificação na área de serviços de
telefonia móvel com uma propos-
ta de US$ 25,5 bilhões para assu-
mir a Sprint Nextel, a DirecTV, líder
no setor, e dona da Sky, no Brasil,
planeja ficar no que sabe fazer, se-
gundo seu executivo-chefe, Mi-
chael White. “Atuar em comunica-
ções sem fio, para nós, não faz sen-
t i d o”, diz Branco. “Temos um pro-
duto incrível. É cinema em casa.”

A DirecTV tem mais de 20 mi-
lhões de assinantes, perdendo ape-
nas para a Comcast entre as em-
presas de TV por assinatura nos
EUA, e White diz que mudar de pa-

tamar significa melhorar os ter-
mos em contratos com as redes de
TV. O outro lado da moeda: a Di-
recTV está ficando vulnerável à alta
dos preços da programação das re-
des, que saltaram mais de 10% no
ano passado. Em fevereiro, White
reagiu elevando os preços das assi-
naturas mensais em 4,5%, para
uma média de US$ 71 por mês, em
seu pacote mais popular (US$ 125
para o pacote mais amplo). Além
disso, passou a cobrar uma taxa de
US$ 3 por mês para acesso a pro-
gramas esportivos regionais de
20% das famílias americanas que
atende. A clientela chiou.

A DirecTV recebeu mais recla-
mações de consumidores sobre
os preços em fevereiro e março
do que havia registrado em anos,
disse White, que não se arrepen-
de das decisões. “Abstraindo a
questão da conta, o consumidor
precisa se dar conta de que esta é
uma idade do ouro em progra-
mação de vídeo”, disse ele.

Para manter a fidelidade de
seus clientes, a DirecTV depende
de sua programação exclusiva,
especialmente seu programa
“NFL Sunday Ticket”, nas tardes

de domingo, que apresenta jo-
gos regionais veiculados por ca-
nais locais afiliados à Fo x e à CBS
para assinantes em qualquer lu-
gar dos EUA. Cerca de 10% dos as-
sinantes americanos têm acesso
ao “Sunday Ticket”, que custa à
DirecTV cerca de US$ 1 bilhão
por ano. Seu contrato com a NFL
terá de ser renovado em 2015; os
espectadores do “Sunday Ticket”
são alguns dos melhores clientes
da empresa, e “nós não gostaría-
mos de perdê-los”, disse White.

Mas o principal executivo finan-
ceiro da Direct TV, Pat Doyle, disse
em março que a companhia consi-
deraria a possibilidade de um con-
trato não exclusivo, se a NFL exigir
um aumento muito grande. Brian
McCarthy, porta-voz da NFL, disse:
“A DirecTV tem sido uma excelente
parceira há quase 20 anos. Eles
compreendem o valor da NFL para
seu negócio.”

O futebol pode não ser sufi-
ciente. No ano passado, a Di-
recTV registrou sua primeira per-
da líquida trimestral de clientes e
embora as assinaturas em geral
tenham crescido em 2012, o cres-
cimento não voltou a níveis ante-

riores. A empresa provavelmente
vai perder clientes novamente
neste trimestre, disse White.

Uma queda semelhante está
motivando as tentativas do presi-
dente da Dish, Charlie Ergen, a
comprar a Sprint, também dis-
putada pelo japonês SoftBank.
Mais consumidores querem as-
sistir vídeo em aparelhos móveis,
e por isso é natural que uma em-
presa de TV por assinatura se as-
socie a uma operadora de telefo-
nia móvel, disse Ergen no mês
passado durante uma teleconfe-
rência com repórteres. “Não exis-
te uma empresa em escala nacio-
nal que reúna tudo”, disse ele.

Segundo White, as operadoras
americanas de telefonia concor-
rentes estão muito enraizadas
para que a DirecTV as desafie,
mas sua unidade na América La-
tina vem abocanhando espectro
sem fio de governos locais para
vender acesso à internet e planos
de telefonia fixa. A DirecTV, como
a Dish, estudou a possibilidade
de oferecer pacotes de progra-
mação de TV via internet, o que
eliminaria o custo de instalação
de uma antena parabólica para

cada cliente. O principal obstá-
culo foi obter acesso a direitos di-
gitais para oferecer TV via inter-
net ou em aparelhos móveis.

Dois anos atrás, a DirecTV ma-
nifestou interesse, mas não
apresentou propostas para com-
pra da Netflix, Hulu e G V T, ope-
radora de telefonia e de internet
brasileira da Vivendi. O fato de a
DirecTV não ter feitos lances ou-
sados é um problema, disse Vi-
jay Jayant, analista do ISI G r o u p.
Jaison Blair, analista do Te l s e y
Advisory, disse haver virtude na
consistência. “Você não precisa
de coisas para ficar grande, só
precisa que as coisas não pio-
r e m”, disse Blair, ao citar as me-
lhorias da DirecTV em termos de
margem de lucro ao mesmo
tempo em que seu crescimento
desacelera. “Achamos que há um
potencial de retorno muito
atraente a partir daqui.”

Uma nova participação de 6%
da Berkshire Hathaway, de War-
ren Buffett, agora o terceiro maior
investidor da DirecTV, tem aqueci-
do os preços das ações da DirecTV
há mais de um ano. Chegará um
momento, disse White, em que o

aumento dos custos de assinatu-
ras levará os clientes de TV a can-
celar suas assinaturas em massa
ou a cobrar uma intervenção do
Congresso. Uma maneira de evitar
isso, disse ele, é as operadoras li-
mitarem os aumentos de custos
boicotando as redes que pressio-
nam por preços mais elevados.

A DirecTV tirou a Viacom de
sua programação durante dez
dias em julho para evitar um
grande pico do preço de seus pa-
cotes. “Espero que um número
suficiente de nós possa assumir
uma posição no sentido de re-
tardar a velocidade do trem, an-
tes que todos nós descarrile-
mos”, disse White. (Tradução de
Sergio Blum)

propulsores para o mercado de
PCs, atraindo mais investimentos
das companhias globais. “Pa r a
competir, precisamos ser mais
ágeis e lançar produtos que aten-
dam às necessidades específicas
dos brasileiros, algo que os gran-
des não conseguem fazer porque
estão presos a configurações glo-
bais de seus produtos”, disse.

Na avaliação de Freitas, da IDC,
a especialização em determina-
dos segmentos é uma alternativa
para os fabricantes brasileiros. É
esse, por exemplo, o caminho se-
guido pela Accept, de São Paulo.

Nos últimos dois anos, a com-
panhia deixou os mercados de
notebooks e de computadores
de mesa tradicionais, ou desk-
tops. Desde o ano passado, pas-
sou a fortalecer as operações de

máquinas com torres pequenas,
mais apropriadas para escritó-
rios (“smart clients”), equipa-
mentos com maior poder de
processamento (“workstations”)
e equipamentos que armaze-
nam e fazem o processamento
de dados para empresas, ou ser-
vidores. “Não queremos atuar
em áreas de muito volume, que
são as que têm problemas”, disse
Silvio Ferraz de Campos, diretor
comercial da Accept.

Diversificar a oferta de produ-
tos tem sido outra alternativa. Na
Positivo Informática, celulares e
tablets foram adicionados ao
portfólio nos últimos dois anos.
“Não somos mais uma empresa
de computadores. Somos um fa-
bricante de dispositivos”, disse o
executivo-chefe da companhia,

Hélio Rotenberg, na semana pas-
sada, durante teleconferência
com analistas sobre os resulta-
dos da empresa no primeiro tri-
mestre. A estratégia tem sido elo-
giada por analistas e investido-
res, porque reduz a dependência
em relação aos PCs.

A competição, independente-
mente do tamanho e da origem
dos fabricantes, tende a se inten-
sificar. De acordo com a IDC, as
vendas de computadores recua-
ram 2% em 2012, para 15,5 mi-
lhões de unidades. Para este ano,
a queda prevista é ainda mais
acentuada — 7%. Até 2017, a esti-
mativa é que o crescimento mé-
dio anual seja inferior a 1%. Com
o consumidor mais arisco, as em-
presas terão de ser ainda mais
agressivas para conquistá-lo.

Fonte: Bloomberg Businessweek. * Em 2012
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17, 18 e 19 maio 2013, Empresas, p. B3.
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